INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „NICOLAE ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325

http://gradinitanromanescu.ro/ ;
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092; E-mail:gradinitanromanescu@yahoo.com

Nr…………/…………………..2017
Doamna Director,
Subsemnatul(a)………………………….………..……………………………..………………..
cu
domiciliul
in
Craiova,
str…………………………………………..…………...nr..…….bloc….….sc..…..ap…..…..telefon…….……...………………………………………………,
E-mail…………………………………………………………………………… va rog să aprobaţi reînscrierea fiului/fiicei meu/mele
………….……….……….………………………….…………născut/născută
la
data
de…………….…………..………….….
CNP………………….………………………..la grupa………………………………, în anul şcolar 2017-2018.
Date de contact ale parintilor:
Mama : Nume si prenume………………………………………………….………………………………………………………………………
Studii……………………………………………………………….………………..…………………………………………………………….
Locul de munca……………………………………………………………………………………………………………………………….
Functia………..…….……………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon serviciu…………………….……………telefon mobil……………………...............................................
Tata : Nume si prenume………………………..……………………………………….………………………………………………………..
Studii……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Locul de munca……………………………………………………………………………………………………………………………….
Functia…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon serviciu………………………………..telefon mobil…………………….................................................
Am luat la cunoștință următoarele:
 Pentru asigurarea hranei preșcolarului, părintii/tutorii legali plătesc contribuția de hrană stabilită, până la
sfârșitul lunii în curs, pentru luna următoare(anticipat). În caz de neachitare a sumei respective, în termenul
menționat, preșcolarul nu va mai fi primit în grădiniță.
 Sosirea copilului la grădiniță este obligatorie până în 8.30 şi plecarea 16.00 – 18.00;
 După o absență de 3 zile consecutive, lucrătoare, și după fiecare vacanță, părinții trebuie să prezinte la
intrarea în colectivitate aviz epidemiologic eliberat de la medicul de familie;
 Părinții trebuie să păstreze în permanenţa legătura cu grădiniţa participând la şedinţele lunare cu părinţii,
activităţi demonstrative, lectorate, serbări şi să se implice în rezolvarea unor probleme legate de procurarea
rechizitelor, realizarea unor proiecte educative, etc. la solicitarea cadrelor didactice.
 După patru săptămâni consecutive de absență, nemotivată, copilul meu va fi scos din evidența și i se va ocupa
locul.
 În cazul în care copilul va fi luat de la grădiniţa de o persoană, alta decât părinţii, ne angajăm să anunţăm în
prealabil educatoarele grupei.
Alte informaţii despre copil:
Particularităţi individuale ale copilului de care consider că ar trebui să ţineti seama (boli, alergii,
e.t.c.)………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Anexez:(in cazul în care au apărut modificări față de data înscrierii, privind documentele menționate)
 copie C.I. părinţi;
 adeverinţele de salariat ale ambilor părinţi;
 adeverință medicală pentru intrarea în colectivitate - Anexa 1 din O.M.S./O.M.E.C.S. nr.
1002/5017/septembrie 2015, eliberată de medicul de familie;
 fisa de vaccinari eliberată de medicul de familie;
 adeverinţe medicale pentru părinti, eliberate de medicul de familie;
Notă: Documentele menționate se anexează numai in cazul în care au apărut modificări față de data înscrierii.
DATA,

SEMNATURA,

Doamnei Director al Gradinitei cu Program Prelungit “NICOLAE ROMANESCU” Craiova

